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 INVITATION FOR BIDS
West Bank & Gaza

Upgrading and Maintenance of Short Term Low Volume (STLV)- Deir El Balah 

Desalination Plant (600 m3/d)

NCB-ADA 01/2017

The Palestine Water Authority has received financing from the Austria Development 

Agency toward the cost of Upgrading and Maintenance of Short Term Low Volume 

(STLV)- Deir El Balah Desalination Plant (600 m3/d) and intends to apply part of the 

proceeds toward payments under the contract.

2. The Palestinian Water Authority now invites sealed bids from eligible bidders for the: 

Upgrading and Maintenance of Short Term Low Volume (STLV)- Deir El Balah Desalination 

Plant (600 m3/d)

3. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures and is 

open to all eligible bidders who classified grade 2 and 3  in water and electromechanical 

according to the Palestinian   

4.  Interested eligible bidders may obtain further information from PWA/ PCUGaza, Eng. 

Marwan Al Bardawil, and E-mail: mbardawil@pwa-gpmu.org and inspect the Bidding 

Documents at the address given below, from 08:00 to 15:30 hours – from  Monday to 

Thursday.

5.  A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bidders 

on the submission of a written Application to the address below from 08:00 to 15:30 hours 

– from Monday to Thursday and upon payment of a non-refundable fee of Two Hundred 

US$ ($200) or equivalent amount of freely convertible currency.  The method of payment 

will be Bank Deposit to the PWA other income Account No. 2210402, Palestinian Water 

Authority, Bank of Palestine. The Bidding Documents will be sent by airmail for overseas 

delivery and by courier or through the supplier’s representative for local delivery.

6. All bidders are invited to a pre-bid meeting at 10:00 am, Sunday 12 November 2017.

7.  Bids must be delivered to the address below at or before 14:00 local time, Sunday 26 

November 2017. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected.  Bids 

will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend in person 

at the address below at 14:00 local time, Sunday 26 November 2017.   

8.  All bids must be accompanied by a Bid Security of euro 5,000.00. The validity of the 

bid security is 118 days counted from the date of bid opening.

9. The address referred to above is:

Palestinian Water Authority

Program Coordination Unit

Al Wehda Street- in front of the Ministry of Health,

Shaath Building, 3rd Floor

Gaza City

Tel: + 970 8 2827409

Fax:+ 97082826630

10/31 د

دولـــــة فلسطيــــن
دائرة شؤون الالجئين

اللجنة الشعبية لخدمات  مخيم قدورة

اعالن عطاء
تعلــن اللجنة الشــعبية لخدمات مخيم قدورة وبتمويل من دائرة شــؤون 
الالجئيــن عن طرح عطاء تشــطيب صالة متعددة االغــراض وذلك وفقا 
للمخططــات والمواصفــات وجداول الكميــات والشــروط المرفقة لعامة 

والخاصة بالمشروع.
فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:

1- يجــب على المقاول ان يكون مســجال لدى اتحــاد المقاولين ومصنفا 
لــدى لجنة التصنيــف الوطنية في مجــال ابنية بحيث ال يقــل عن درجة 

تصنيف رابعة.
2- يجب على المقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.

3- يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة 2000 دوالر 
وذك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوما.

4- االســعار شــاملة لجميــع الضرائــب وعلى المقــاول دفع جميــع  انواع 
الضرائب.

5- كل مقــاول يرغــب في التقدم لهــذا العطاء يســتطيع الحصول على 
نسخة من العطاء من مقر اللجنة الشعبية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

100 دوالر.
6- آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة 12 من يوم االحــد الموافق 
2017/11/12 في مقر دائرة شــؤون اللجئيــن مع العلم انه لن تقبل اية 

عطاءات بعد هذا الموعد.
7- االجتمــاع التمهيدي وزيــارة الموقع يوم االحد الموافــق 2017/11/5  

الساعة العاشرة صباحا.
8- فتح المظاريف يوم االحد الموافق 2017/11/12 الساعة الثانية عشرة.

9- رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
10- لمزيــد من المعلومــات يرجى مراجعة اللجنة الشــعبية وذلك خالل 

ساعات الدام الرسمي او االتصال على االرقام التالية: 
1- المهندس عادل جاد اهللا: 0599551413  

2- امجد ابو شقرة: 0598542013  
رئيس اللجنة الشعبية

10/31 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/31 د
محكمة بداية قلقيلية

الرقم: 2017/2690

تبليغ اخطار تنفيذي بواسطة النشر
 في احدى الصحف المحلية

الى المحكوم عليه مجدي عمر حسين تقي – قلقيلية   – صوفين –  ومجهول محل اإلقامة حاليا ، اعلمك 
ان المحكوم له صايل مصطفى فهمي مرداوي  – قلقيلية ، قد طرح للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ قلقيلية 
كمبيالة عدد واحد مستحق  األداء وتحمل توقيعك والبالغ قيمتها الفي شيقل اسرائيلي (2000) باإلضافة 
الى الرسوم والمصاريف وقد سجلت لدى دائرة تنفيذ قلقيلية تحت الرقم 2017/2690، لذا فانه ينبغي 
عليك او من تنيب مراجعة دائرة تنفيذ قلقيلية خالل أسبوعين من تاريخ تبلغك االشعار لتسوية دينك 

، واال سيصار الى اتخاذ اإلجراءات التنفيذية بحقك حسب األصول والقـانون.
تحريرا في 2017/10/30

مأمور تنفيذ قلقيلية

فقد هوية
 اعلن انا محمد راجح يحيى ريماوي عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 900071317 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

بكلفة 9 ماليين دوالر

د. سالمة: مبنى فرع جامعة القدس المفتوحة في طولكرم مصمم وفق أحدث المواصفات
جامعة القدس تستقبل السفير الروسي

القدس المحتلة- الحياة الجديدة- بحث رئيس جامعة القدس 
د. عماد أبو كشك، والسفير الروسي لدى دولة فلسطين حيدر 
اغانين، إمكانيات التعاون العلمي ما بين الجامعة ومؤسســات 
التعليم العالي الروسية، خالل زيارة رسمية لوفد من السفارة 
الروســية للجامعــة، هدفــت للتعــرف علــى برامــج الجامعة 
ومراكزهــا وكلياتها المختلفة، وبناء شــراكات متعددة علمية 

وأكاديمية.
واستعرض د. أبو كشك العالقات الروسية الفلسطينية، متحدثا 
عن البرامج االكاديمية والمشاريع العلمية والبحثية التي تقوم 
بها الجامعة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات العالمية وفق 

استراتيجية التطوير والبناء التي تقوم بها الجامعة.
وأشــار إلى أن روسيا لديها العديد من الجامعات الكبرى والتي 
درس فيهــا الطلبة الفلســطينيون، مؤكــداً أن الجامعة على 
اســتعداد لعمل شراكات مع الجامعات الروسية وبحث إمكانية 
االســتفادة مــن التجارب األخرى مــن خالل التبــادل الطالبي 

وإرسال البعثات العلمية وتبادل الخبرات العلمية والعملية.
وتخلل الزيارة محاضرة ألقاها الســفير الروسي نظمها مركز 
الدراســات العالمية لطلبة العلوم السياســية في كلية اآلداب 
حول العالقة التاريخية التي تربط بين الشعبين الفلسطيني 
والروســي، ومــدى عمــق العالقة على المســتوى السياســي 
والعلمي بين الدولتين، باإلضافة لفتح باب النقاش مع الطلبة 
حول آخر المتغيرات السياســية في المنطقة والدور الروســي 

فيها.

القدس المحتلة: محاضرة 
في كلية األمة حول األمراض الخبيثة 

القدس المحتلة- الحياة الجديدة- عقد قسم التثقيف الصحي 
في مديرية صحة القدس وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة في 
االدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي، أمس، محاضرة توعوية 
طبية حول األمراض الخبيثة وسرطان الثدي للطلبة والعاملين 
في كلية األمة بمدينة القدس المحتلة. وقدمت رئيسة قسم 
التثقيف الصحي في مديرية الصحة فاطمة عياد، شرحاً حول 
مرض سرطان الثدي وخطورته ونسب انتشاره في فلسطين 
عامة والقدس خاصة. وأكدت على أهمية الفحص المســتمر 
وأنواعه وطرق الكشف المبكر عنه لكال الجنسين وفي مختلف 
األعمار، وعرضت فيديو قصيرا يوضح الطرق واألساليب التي 
تساعد على اكتشاف المرض، واالجهزة المتطورة المستخدمة 
في ذلك والمتوفرة في العيادات الطبية التابعة لوزارة الصحة 
فــي مختلف المحافظات.  وقامــت مها يغمور وهناء قديح من 
سلطة جودة البيئة بتقديم عرض موجز حول األمراض الخبيثة 
بشكل عام وأهم مسبباته ومصادرة المواد الخطرة والنفايات 
الخطيرة بمختلــف أنواعها والطرق الصحيحة للتخلص منها، 
والعالقة المباشرة وغير المباشرة بينها وبين األمراض الخبيثة 

المنتشرة بشكل عام ومرض سرطان الثدي بشكل خاص. 

طولكرم- الحياة الجديدة- 
مراد ياســين- دعــا مدير 
لقــدس  ا جامعــة  فــرع 
د.  بطولكــرم  المفتوحــة 
ســالمة ســالم مؤسسات 
المحافظة والقطاع الخاص 
الكرميين  األعمال  ورجال 
في الداخــل والخارج، إلى 
تقديم كل أشــكال الدعم 
الالزم لتمويل افتتاح مبنى 
المفتوحة  القدس  جامعة 

في طولكرم.
وأشــار د. سالمة في لقاء 
مع «الحيــاة الجديدة» إلى 
المبنــى  هــذا  أهميــة  أن 
يــس  تكر فــي  تكمــن 
نــي  ا لعمر ا ر  لحضــو ا
الفلســطيني في مواجهة 
سياســة ســلب األراضــي 
التــي ينتهجهــا االحتــالل 
كونه يقع ضمن األراضي 
المصنفة (C)، ما يحد من 
سيطرة االحتالل على هذه 

األراضي ومصادرتها.
وأكد أن محافظ طولكرم 
عصام أبــو بكر، والجهات 
ع  لقطــا ا و  ، ســمية لر ا
ومؤسســات  لخــاص،  ا
 ، مــي لكر ا لمجتمــع  ا
وبلديتي عنبتا وطولكرم، 
والغرفة التجارية، وأهالي 
المحافظــة، تبنوا بخطاب 
توفيــر  ضــرورة  موحــد 
التمويــل الــالزم إلخــراج 
مبنى الجامعة الجديد إلى 
حيز النور قريباً بإذن اهللا.  
ونبه سالمة إلى أن إنشاء 
المبنى يأتي في إطار خطة 
استراتيجية تبناها مجلس 
أمناء الجامعة إلنشاء مبان 
ظروف  تحســن  مملوكــة 
البيئــة التعليمية وتواكب 
نظــام التعليــم الحديــث 
تبنتــه  الــذي  والعصــري 
الجامعــة باالعتمــاد على 
فلســفة التعليم المدمج، 
منوهاً بهذه االستراتيجية 
التي تبنتها إدارة الجامعة 

بعد تقويم دولي أشار إلى 
أن (%80) مــن مجمل أداء 
الجامعة كان إيجابياً بينما 
انحصرت نســبة الـ(20%) 
موضــوع  فــي  لباقيــة  ا
األبنية كونها مستأجرة وال 
تتوافق ومتطلبات التعليم 
العصري. وحول مبنى فرع 
طولكرم الجديد، أشــار د. 
الجامعة  إن  إلــى  ســالمة 
اســتطاعت الحصول على 
(5) دونمــات تبرعــت بهــا 
بلدية عنبتا، بينما اشترت 
دونمــات   (10) الجامعــة 
إقامــة  ألجــل  إضافيــة 
تصميم  أن  وبين  المبنى. 
الجامعــة  فــرع  مبانــي 
جرى بأحــدث المواصفات 
على مســاحة (15) دونماً 
إجمالية  تقديريــة  بكلفة 
(9) مالييــن دوالر، تلقــت 
الجامعــة منها نحــو (1,5) 
مليون دوالر من الصندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي 
مشــكوراً،  واالجتماعــي، 
األولــى  المرحلــة  إلنهــاء 
(البنــاء العظــم) للمبنــى 
األكاديمي بمساحة (7640 
م2) مع بداية العام الجديد 
أن  إلــى  ولفــت  2018م.  
المرحلة القادمة من البناء 
لتشــطيب  با لمتمثلــة  وا
وإقامــة المرافــق األخرى 
من ســاحات وبنــى تحتية 
المواصفات  أحــدث  وفــق 
والمقاييــس، تحتــاج إلى 
دعم حقيقي من مؤسسات 
المجتمع المحلي، آمالً من 
المجتمــع المحلي الكرمي 
التكاتــف وااللتفــاف حول 
على  للحصول  الجامعــة، 
التمويــل المالــي الــالزم 

إلنهاء باقي المرافق.
وكانــت جامعــة القــدس 
المفتوحــة افتتحت فرعها 
مدينــة  فــي  الدراســي 
عــام 1992م،  طولكــرم 
والتحــق به آنــذاك (200) 

طالــب وطالبة، بينما وصل 
الملتحقيــن  الطلبــة  عــدد 
بــه خالل العــام الحالي إلى 
مــا يقــارب (4000) طالــب 

وطالبة.
يذكر أن الجامعة استطاعت 
رغم الظروف الصعبة التي 
وامتدادها،  تطورها  واكبت 
من تخريج أكثر من (8700) 
طالب وطالبة حتى اآلن من 

فرع طولكرم.
وأشــار د. ســالمة إلــى أن 
«القــدس المفتوحة» توفر 
كلفة  بأقل  التعليــم  خدمة 
اقتصاديــة ممكنــة مراعاة 
لظروف شــعبنا، موضحاً أن 
اإلنــاث يشــكلن (%65) من 

طلبة الجامعة.
الجامعــة  أن  إلــى  ولفــت 
وفرت على مدار  الســنوات 
التعليــم  خدمــة  الماضيــة 
لشرائح المجتمع المختلفة، 
وذات  الفقيــرة،  وبخاصــة 
الدخل المحدود، واألســرى، 
الذيــن  الشــهداء،  وأبنــاء 
لديهم رغبة في اســتكمال 
تعليمهم العالي، ما وفر لهم 
فرصاً فــي مجــاالت الحياة 
العديــد  وتبــوأ  المختلفــة، 
منهــم مواقــع قياديــة في 
داخل المؤسســات الرسمية 
واألهلية، ومــن ثم حققت 
تنميــة اجتماعية اقتصادية 
ثقافيــة  وطنيــة  سياســية 
في المجتمع الفلســطيني، 
ونقلته نقلة نوعية يشــهد 
لهــا الجميــع، إذ إن الجامعة 
تضــم حالياً نحو (%40) من 
الطلبة الملتحقين في مجال 
التعليم العالي على مستوى 

فلسطين.

وأكد أن الجيل القديم لطلبة 
الجامعة كان معظمهم من 
الكبــار الذيــن فاتهم قطار 
التعليم الجامعي، أما اليوم 
الملتحقين  الطلبة  فأغلبية 
بالجامعــة هم من خريجي 
الثانويــة العامة «اإلنجاز»، 
علــى  حصــل  مــن  منهــم 
معدل يزيد على (%95)، ما 
يؤكد نجاح مسيرة الجامعة 
التعليميــة وترســيخها في 
المحلــي  المجتمــع  أذهــان 
وتحديداً فئة الشباب منهم.

أقســاط  أن  كذلــك  وبيــن 
الجامعة الدراســية للقدس 
المفتوحة تعد أدنى رسوم 
فــي  معتمــدة  ســية  درا
فلســطين، ذلك أن رســوم 
الساعة الدراسية المعتمدة 
(17) دينــاراً فقــط رغم أن 
تعتمــد  الجامعــة  إيــرادات 
بنســبة عاليــة علــى هذه 
الرسوم والنفقات، وتحديداً 
الجامعة  بأن  علماً  الرواتب، 
تتلقى دعمــاً حكومياً مادياً 
الجامعــات األخرى  أقل من 
في الوطن. ونوه د. سالمة 
بهــذه الجامعة التي حققت 
األخيــرة  الســنوات  خــالل 

إنجــازات دوليــة وإقليميــة 
الفتــة، ما يؤكد مســيرتها 
بينهــا  ومــن  التطويريــة، 
حصولها على جائزة محمد 
بــن راشــد للغــة العربية، 
والجائــزة الدولية من اتحاد 
مــدى  للتعلــم  الجامعــات 
الحياة في بريطانيا ألفضل 
مشــروع تعليمــي إبداعي، 
وجائــزة ســقراط الدوليــة 
لعــام 2017م عــن أفضل 
مجال  في  عاملة  مؤسســة 
العلــوم والتربيــة، وفــازت 
كذلك فــي المرحلة األولى 
(األلكســو)  مســابقة  مــن 
على  الجوالــة  للتطبيقــات 
 ، فلســطين ى  مســتو
كمــا فــازت بجائــزة القرن 
واحدة  باختيارها  الذهبيــة 
مــن أفضل (50) مؤسســة 
مســتوى  علــى  ديــة  ريا
مجلــة  وحصلــت  العالــم.  
جامعــة القــدس المفتوحة 
لألبحاث والدراسات اإلدارية 
شــهر  فــي  واالقتصاديــة 
حزيران لعام 2017م، على 
العربــي،  التأثيــر  معامــل 
فاحتلــت المركز األول على 
مســتوى المجــالت العلمية 

المجال  فــي  المتخصصــة 
دي،  القتصــا وا ري  إلدا ا
التي تصدر عــن الجامعات 
لمركــز  وا لفلســطينية،  ا
الثاني على مستوى المجالت 
التي  واالقتصادية  اإلدارية 
تصدر فــي العالم العربي، 
وما زالــت الجامعــة تخطو 
خطــوات متســارعة باتجاه 
التطوير والتحديث للوصول 
مــن  العالميــة  للرياديــة 
خالل إنشــاء مراكز بحثية، 
وأنشأت حديثاً مركز جامعة 
لألبحاث  المفتوحة  القدس 
والدراسات الزراعية، ومركز 
للترجمــة  زعيتــر  عــادل 
صعيــد  وعلــى  واللغــات. 
الجامعة،  خريجــي  جوائــز 
فقــد حصــدت العديــد من 
الجوائز والمراكز المتقدمة، 
أهمها: حصول ابنة الجامعة 
حنــان الحروب علــى جائزة 
أفضــل معلم فــي العالم، 
كذلك حصولها على مراتب 
متقدمة في ملتقى اإلبداع 

العربي الطالبي.

أكاديمي فلسطيني يحصل على شهادة 
زمالة في أخالقيات البحث العلمي

غــزة- الحياة الجديــدة- حصل عميــد كلية 
العلــوم الصحيــة، وأســتاذ علــم الطفيليات 
الطبيــة بقســم العلــوم الطبيــة المخبريــة 
أ.عدنان الهندي على شهادة زمالة في السلوك 
المســؤول للبحوث واخالقيات البحث العلمي 
من جامعة كاليفورنيا فــي الواليات المتحدة 
األميركية وجامعة العلــوم والتكنولوجيا في 

األردن.
واختيــر الهنــدي لاللتحاق ببرنامــج تدريبي 
ضمــن شــهادة الزمالــة التي حصــل عليها، 
ويتكــون البرنامج مــن 16 وحــدة على مدار 
عام كامل، وأشــرفت عليه جامعة كاليفورنيا 
فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة وجامعة 
العلوم والتكنولوجيــا األردنية، وبتمويل من 
معهــد الصحة الوطني فــي الواليات المتحدة 
األميركيــة.  ويهــدف البرنامج إلــى التعريف 

بأخالقيات البحث العلمي وتعزيز بيئة البحث 
العلمــي، وبنــاء القــدرات اإلقليميــة لبحوث 
الصحــة العامــة والتجــارب الســريرية عالية 
الجــودة التــي تحددها أعلى معاييــر النزاهة 
البحثية، ويشارك فيه أكثر من (27) أكاديمي.

ويشتمل البرنامج على موضوعات عدة، وهي: 
تاريخ أخالقيات البحــث العلمي، واألخالقيات 
فــي علــم األوبئة والصحــة العامــة، وتاريخ 
مســؤولية ممارسة البحث العلمي، إلى جانب 
شــرح مفصل عــن أخالقيــات علــم الوراثة 
الطبية والتجارب السريرية، والعالج بالجينات 
واســتعمال االدويــة, وأخالقيــات الدراســات 
المتعلقة بالحيوانات، وأخالقيات التكنولوجيا 
الحيوية، ودور لجان أخالقيات البحث العلمي، 
والموافقة المســتبصرة، وتضارب المصالح، 

والتحديات األخالقية في النشر العلمي. 

قلقيلية: «محميات فلسطين»
 ينفذ مساراً في وادي قانا 

قلقيليــة- الحيــاة الجديــدة- نظــم موقع 
محميات فلســطين، أمس، فعالية مجتمعية 
تتضمن مسارا بيئيا إلى محمية «وادي قانا» 
فــي قريــة كفر ثلث شــرق قلقيليــة، وكان 
المسير على طول الوادي أي ما يقارب 9 كم، 
برفقة أربعة أدالء سياحيين متخصصين في 

السياحة البيئية.
وأشارت مدير موقع محميات فلسطين اكرام 
قطينــة، إلى أن الفعالية تعد الرابعة عشــر 
التي ينفذها الموقع بالتعاون مع سلطة جودة 
البيئة وتحت رعاية رئيســتها عدالة االتيرة، 

وبتمويــل مــن مؤسســة «هانــس زايدل» 
األلمانية، وأكدت أن المشاركين تعرفوا خالل 
الجولة على الطيور والحيوانات وعيون الماء 
وبيارات الحمضيــات والنباتات في المحمية، 

وقاموا بتوثيق التنوع الحيوي فيها.
وتخلل الفعالية إطالق ثالث أفاعي غير سامة 
في المحمية وشــرحا عن كيفية التمييز بين 
األفاعي الســامة وغير السامة، ومدى فائدة 
األخيرة للطبيعة والبيئة إذ إن بعضها يتغذى 
على الفئران واألفاعي الســامة االصغر منها 

حجما.


